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OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 050/2022 

 

Brasília, 18 de abril de 2022. 

Aos/À 

Conselhos Regionais de Serviço Social 

 

Assunto: Orientações para solicitação de estorno do pagamento de DIP 

 

Prezado/a presidente, 

 

1.   Com os nossos cordiais cumprimentos, com o objetivo de agilizar os atendimentos aos 

Cress relativos às solicitações de estornos dos valores pagos por Documento de Identidade Profissional 

(DIP), provenientes de inscrições indeferidas ou canceladas, vimos prestar orientações sobre esse 

procedimento. Cumpre registrar que essa solicitação deve ser realizada somente após o indeferimento ou 

cancelamento efetivado pelo Regional.  

 

2.   Ressaltamos que a devolução de valores quando indeferido o pedido de inscrição está 

prevista no parágrafo terceiro do artigo 29 da Resolução CFESS 582 de 2010. Assim, no caso de 

indeferimento do pedido de inscrição, o procedimento de pedido de estorno do DIP, só ocorrerá vencido o 

prazo recursal.  

 

3.  Logo após o indeferimento, o Regional deverá efetuar o cancelamento do pedido do DIP, 

no Painel Administrativo.  E no caso de cancelamento de inscrição, ao registrar no Siscaf.NET, o 

cancelamento do DIP será automático, desde que o DIP não esteja em confecção. Sem tais procedimentos, 

a função de estorno não ficará disponível para o Cfess.  

 

4.  Posteriormente, o Cress deverá preencher o formulário (em anexo) e enviá-lo mediante 

oficio para o Cfess, nos endereços eletrônicos: cfess@cfess.org.br com cópia para mauricio@cfess.org.br e 

antonio@cfess.org.br cujo assunto deverá ser “SOLICITAÇÃO ESTORNO DIP”. 

 

5.   O Cfess estornará o valor pago e enviará o comprovante de depósito para o e-mail do/a 

profissional com cópia ao Regional, para conhecimento. Por isso, é essencial o preenchimento completo do 

formulário com os dados de: identificação, contatos e bancários do(a) profissional 

 

6.  Desde já, colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias. 

 

Atenciosamente  

 

 

DÁCIA CRISTINA TELES COSTA 

Conselheira 1ª Secretária 

Comissão Adm Fin – GT DIP 

CARLA ALEXANDRA PEREIRA 

Conselheira Coordenadora da ADM FIN/Cfess 

Comissão Adm Fin – GT DIP 
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